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Minuna�ii "bandi�i" din închisorile comuni�tilor 

interviu cu P�rintele Iustin 

- Primul cuvânt pe care l-am auzit dup� doi ani de 
arest a fost cuvântul bandit. Ei bine, bandit, cuvântul 
acesta, a mers, m�i, pân�-n ziua de azi. A�a s-a mo�tenit 
pe la Aiud, pe la Gherla, prin Min�, peste tot - bandit, 
bandit - nu mai aveau alt nume decât bandit. M�i, da' 
ce-am furat noi? Ce-oi fi furat, nu �tiu. Dup� ce c� �i se 
f�cea o parodie de judecat� �i plecai la condamnarea cea 
mai u�oar� de la 5 pân� la 25 de ani munc� silnic�, mai �i 
luau în derâdere condamn�rile acestor b�ie�i tineri, c� to�i 
erau între 18-20 de ani, rari care erau de 25-27-30 de ani. 

 
P�rintele Iustin-1966 

Tri�ti, ab�tu�i - se gândea flecare la amarul lui �i venea o 
caralie �i te-ntreba: Ei, câ�i ani ai, m�i, câ�i ani ai? Unul 
spunea 5, altul 8, altul spunea 10 sau 15, depinde - �i la 
fiecare completau ei: Ei, p�i 5 ani îi trece �i coco�ul cu 
boabe de la vecini. Sau altul: Cât �i-o dat, m�i? 15 ani? 
Ehe, pu�in, m�i b�iete, pu�in; p�i, dac� eram în locul la 
ai�tia, ce v� f�ceam eu vou�, m�i bandi�ilor! 

Ce uimi�i r�mâneau bie�ii oameni, de pild� în Min�, 
când au luat contact cu noi gardienii, paza asta pe care au 
îndoctrinat-o (Vede�i c� ave�i de-a face cu cei mai pericu-
lo�i oameni, s� sta�i bine cu privirea la ei �i la distan��, 
cu �apca pe ochi �i feri�i-v�, c� sunt cei mai mari crimi-

nali! - a�a li se spunea) �i vedeau în noi oameni lini�ti�i! 
S� pui tu mâna pe baros de 15 kg., perforator - nici nu 

�tiam ce e acela. Dar cu ministrul Minelor �i Petrolului, 
care era �i el condamnat la 20 de ani, am f�cut instructaj 
de dou� s�pt�mâni la suprafa�� acolo �i mi-a dat indica�ii 
cum s� mânui instrumentele de lucru. Aici am luat con-
tact cu ni�te mai�tri, iar gardienii st�teau cu ochii pe noi. 
P�rinte, adu ciocanul! P�rinte, adu cutare! Domn' profe-
sor, adu-mi fier�str�ul! Când au auzit ei �i p�rin�i �i pro-
fesori �i înv���tori, ziceau caraliii între ei: M�i, ce ne-au 
spus nou� ��tia �i ce întâlnim noi aici! 
�i, tot a�a cum v� spun, bandi�i �i bandi�i - vreo lun�. 

Dar, când au v�zut care este atitudinea �i starea noastr� de 
lucru, apoi nu numai c� se a�ezau pe-o piatr� frumos s� 
stea acolo s� citeasc� ceva sau s� mo��ie (fereasc� 
Dumnezeu s�-i fi prins administra�ia în pu�c�rie c� ei stau 
a�a), dar mai intrau �i în discu�ie cu noi. Mai ales când 
s-a întâmplat un accident cu un gardian. Mergea prin 
galerie �i sunt abatajele astea care vin mereu de sus �i se-
ncarc� pe l inia principal�. �i, când trecea el pe acolo, se 
opre�te în fa�a unui abataj, dar ��tia dau drumul la prima 
roab� cu minereu �i un bolovan mare l-a lovit în 
caschet� �i l-a l�sat acolo: la distan�� de 5-6 m, când vine 
minereul, vede o mogâldea�� acolo: M�i, ce-o fi? 
Opre�te... Mili�ianul se zb�tea în lac de sânge cu capul 
spart, cr�pat. Ne-am dus repede, în sfâr�it, la pu�ul de 
extrac�ie. Era acolo comandantul lor - un plutonier major 
- �i a venit la fa�a locului. Acum era chestiunea nu cumva 
s�-l fi omorât noi. Noi l-am adus �i l-am transportat 
repede �i l-am scos la suprafa��. Ei bine. când au v�zut ei 
treaba asta, s-au convins cu adev�rat c� n-avem nici în 
clin nici în mânec� cu crimele �i urgiile care le implan-
taser� ��tia. Dup� treaba asta s-au apropiat tot mai mult, 
unii s� mai pun� câte-o întrebare, dar în câteva zile i-a 
schimbat pe to�i, când au v�zut c� �i-au pierdut propa-
ganda. �i au venit al�ii, cu alte minciuni... Cum creeaz� 
ei un fals, mitul acesta al distrugerii r�ului! 

- P�rinte, care este motivul pentru care securitatea 
aplica acest sistem? 

- Acest sistem l-au aplicat pentru c� aveau foarte mare 
nevoie de munc�, de robotismul acesta al lor, spre exem- 
plu în Delta Dun�rii. Mai mult decât atât. Ei aveau sute 
de func�ionari, plus securitatea, care era, în sfâr�it, în 
num�r foarte mare �i au c�utat ca aceast� industrie a pu�- 
c�riei s� se men�in� �i s� aib� tot angrenajul acesta de se- 
curi�ti - s� aib� salarii, s� aib� posturi �i în felul acesta ei 
s-au men�inut. P�i, ora�ul Aiud, de pild�, ora�ul Gherla, 
ora�ul Pite�ti, - aproape majoritatea din ace�ti oameni 
erau în slujba lor, direct sau indirect. P�i, î�i imaginezi, 
so�ia unui caraliu, copiii unui caraliu, ofi�eri superiori, 
inferiori, pân� la ultimul subofi�er erau la o plat� enorm�, 
ni�te avantaje enorme. Sta�iune balnear� pentru membrii 
de partid, magazine speciale pentru membrii de partid, li- 
teratur�, gazet�rie, ziare pentru membrii de partid, haine, 
îmbr�c�minte, echipament, s�rb�torile Cr�ciunului, Anul 
nou, Prim�vara(ei nu spuneau Pa�ti), 1 Mai, 9 Mai – pen- 
tru membrii de partid. Luau leg�tura acum cu Occidentul, 
cu Poli�ia American�, încât nu mai purtau b��tile acelea 
pe ei �i vestoane, pantaloni, bocanci. Nu, acum s-a pus 
poli�ia la pantofi, pantaloni la dung�, vestoane elegante, 
cu stilouri la butonier� �i nici nu �tia numele cum s�-l 
scrie. De pild�, în min�, când treceam cu roaba pe lâng�  
caraliul care �inea ziarul în mân�, tr�geam cu ochiul s� 
mai v�d un titlu, dar vedeam greu, c� era ziarul �inut  

 



invers. �i unde mai pui c� nici ceasul nu �tia cât îi. Între-
ba pe cel�lalt de dincolo: Tovar��e, cât îi ceasul? Cel�lalt 
r�spundea: Ceasul (era o treab� �i asta, s� nu aud� 
bandi�ii cât îi ora, mare tain�), limba cea mai mare este la 
2, cea scurt� la 12. Cifrele le �tiau. 

-Ce leg�tur� era între de�inu�i? 
-Era o leg�tur� foarte strâns�, din moment ce, dup� 

eliberare, nu m� sim�eam deloc bine când nu vedeam 
turma asta mare de 1.200 de oameni, s� plec�m la munc� 
diminea�a, s� facem apel acolo, s� ne între�inem între noi, 
s� facem o rug�ciune împreun�, s� avem un schimb de 
p�reri acolo, ca s�-�i mai spun� p�surile... Abia dup� 15 
ani ni s-a îng�duit s� primim câte o carte po�tal� în câte 
va cuvinte scrise: „Suntem bine, a�tept�m s� te vedem" �i 
nimic mai mult. Ne d�dea �i nou� o hârtie, câte o carte 
po�tal�, unde era pus� pe col� �tampila MAI-ului �i-�i 
spunea: Vezi, banditule, s� nu scrii acolo verzi �i uscate. 
Atât: Sunt bine, a�tept s� ne vedem �i... s�n�tate. 

-�i unde a�i trimis-o, P�rinte? 
-Am trimis-o mamei, cui s-o trimit? Nu �tiam dac� 

mai tr�ie�te mama. Ea s-a îmboln�vit îndat� dup� 
arestarea mea. Auzise c� eu am murit. �i, dup� 13 ani, 
când am g�sit-o, nu m-a mai recunoscut. M-a luat drept 
un nepot, nicidecum eu. Era bolnav�, nu mai avea memo- 
ria deplin�. �i a�a s-a stins mama, f�r� ca ea s� fie con- 
vins� c� eu m-am mai reîntors în via�� în casa p�rinteasc�. 
Am fost pomenit la mor�i. Dar s� �ti�i c� mi-a mers foarte 
bine. De altfel, �i povestesc unele mame care vin aici 
îndurerate c� le-a plecat copilul de acum �apte-opt ani 
prin ��ri str�ine �i nu mai �tiu nimic de el. M�-ntreab� ce 
s� fac�: S�-i pomeneasc� la mor�i sau la vii? Nu, dragii 
mei, le spun, pune�i-l la mor�i, c� nu-i nici o deosebire 
între mort �i viu. Se dezleag� �i la mor�i, �i la vii, tot pen- 
tru iertarea p�catelor. A�a c� eu, când m� pomenea 
mama, când f�cea câte un parastas, îmi mergea mai bine. 
În pu�c�rie o visam pe mama când eram în momentele 
cele mai grele �i anevoioase. �i �tiam sigur c� începe un 
alt regim, de destindere. �i, într-adev�r, se schimba total. 
Iar regimul era dup� cum strigau occidentalii. �i, când 
venea un regim mai bun, te mai scoteau cinci minute la 
aer. În cinci minute n-aveai timp nici s� te adaptezi cu 
lumina. Te-n�epa lumina. Parc�-�i d�dea ace. �i nu mai 
�tiai �i st�teai pe loc a�a. Ei, nepricepând starea noastr�, 
te-mpingeau din spate într-un �arc, acolo. 

O singur� dat� în pu�c�rie n-am �tiut data Pa�telui. 
Aflam tot de la ei. Prin caraliii care aveau pache�elul lor 
de mâncare pus de acas�, în care erau �i ou� ro�ii. Într-o 
diminea��, ie�ind noi afar� (dar asta cu vreo dou� s�p-
t�mâni de la Pa�ti) a uitat caraliul s�-�i strâng� resturile 
de la pachet. �i eu am tras cu ochiul când am trecut prin 
centru. N-aveai voie s�-�i ridici ochii. Cum ie�eai din 
celul�, capu-n p�mânt, mâinile la spate �i a�a mergeai. 
Am �inut a�a în mine, iar când am intrat în celul� le-am 
spus: M�i b�ie�i, s� �ti�i c� a fost Pa�tile! Caraliul a mân-
cat ou� ro�ii. Mai târziu s-a aflat mâna Sf. Ioan 
Damaschin. �i f�ceam calendaristic� pe falangele 
Sfântului, începând de la degetul mic pân� la degetul 
mare �i aflam exact data Pa�telui. �i a�a f�ceam exerci�ii 
în celul� încât �tiam pascalia dumnezeie�te. Era un calcul 
precis. Acesta �i alfabetul morse ne-au ajutat foarte mult. 
De aceea v� spun s� înv��a�i pe de rost Ceasurile �i cele 
�apte Laude. Erau unii care �tiau Noul Testament pe de 
rost, Faptele Apostolilor, Epistolele �i Apocalipsa. C� 
numai a�a s-a putut men�ine via�a în încord�rile �i mize- 

riile �i chinurile acelea. De asemenea, psalmii sau poez-
ile lui Radu Gyr, Crainic �i Voiculescu. Acestea toate au    
fost for�ele de men�inere �i aproape de sfin�enie a miilor 
de tineret ale c�ror oseminte se g�sesc a�a frumos p�strate 
în aceste mari loca�uri dumnezeie�ti: pu�c�riile Aiud, 
Gherla �i celelalte. 

- Cine v-a impresionat cel mai mult în închisoare? 
- Nu s-au remarcat numai oamenii ace�tia de înalt� 

cultur� �i talent. Au fost oameni foarte mici, dar foarte 
mari, oameni care erau de o demnitate �i un prestigiu au- 
tentic. De pild�, ��ranul macedonean din Dobrogea, care 
a murit ca cel mai înalt erou în fa�a anchetelor bol�evice. 

Voiau s� adune cât mai mul�i pu�c�ria�i. P�i, erau prin 
Gala�i, Bac�u, Ia�i, Boto�ani, Suceava, Ardeal închisori 
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Dreptul «întru b�trâne�e uns� se va înmul�i �i bine 
petrecând va fi». Dup� 86 de ani pl�cu�i lui Dumnezeu, 
dorim P�rintelui Iustin putere nebiruit� în pov��uirea 
credincio�ilor �i s� i se adauge «zile la zilele lui; anii lui pân� 
în ziua neamului �i a neamului». 

pe care, începând cu Antonescu, le-au des�vâr�it comu-
ni�tii. Era o mare pierdere pentru ei s� desfiin�eze 
închisorile. Au f�cut aceste arest�ri în mas� ca s-arate 
Moscovei, s� arate lumii oarecum vigilen�a lor. Dac� pur-
tai o �apc�, un cozoroc mai prelungit în fa��, gata: Aa, tu 
e�ti fascist! Te lua frumos �i luai cinci ani, cel pu�in. Dac� 
unul avea un palton mai deschis, de prim�var�, a�a, un 
vernil, te lua la puricat... ce neamuri ai, dac� ai cumva 
rude prin pu�c�rie, condamna�i... �i, vrând-nevrând te 
încadra în sumanele lor negre. �i toate acestea doar pen-
tru a avea un prestigiu cât mai mare în fa�a Moscovei �i 
s�-�i poat� justifica activitatea lor �i pentru între�inerea 
acestei atmosfere de teroare din �ar�. 


